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Stole-me ei- en Vei. Den er ikkc 
nn. Zog l)nsker, da ieg gik i Stole 
i Fiebenlmmh og dnnwrende Post-or 
sp- nn Viskdp —- Clm Melier lie« 
nimde iin Bonn-»n-dstjenester i 

Vetdeisdm Fik di as en til en Jud 
bndelse der-til Lillnki Lin ju san fa-! 
te et beflemt Man: in« Its-hinwei- 
sen, en Vernegnditticncins i Kir- 
ken i. Eis-. eller en Fonds-g om 

Ohr-It luldk ..«LIi(rnenis-:s Zøtidn,1« 
’os,i nddele i Zielet-ne en insle nnd 

ei Billede idrfmiet Jndlnmelic n! 

en Vornmudsstjeneste eller en Und 

tjenesie for Fomsldre da Vorn Zim- 
ledess bar im print-et, at det løns 
ner lia. 

2) Ekgtmsnlisrnenmder tnn ar- 

rangeres. Faar man i Somit-i el- 
ler Zansinndct en .sediiiii,n-iiiissi- 
onsarbeider. gør del da til Regel, 
at der bliver noget for Bekomm on 
for alle Vani. lGoldes der Mis- 
sionsnge eller Adventhcge, lud der 
lan en of Aftenerne fra ill. R, el- 
ler nnor det nasser blioe en Felt- 
andstienefte for Vorn. Ellek hold 
en Liisibilledaiten for dem. De ital 
nok komme, og saa er det nemt at 
faa dem til at komme om Fonds- 
gen i Zøndagsfkolen Der er ingen, 
der er san let dg taknemmeligt at» 
agiterc iblandt sont de sntaa. El- 
ler iom jeg lcrste forleden, at man 

liojdt »Blomstcrfest« Piiysemdrgen 
i Kirkem ogiaa det er en god Tan- 
ke Jeg holder selv Hostfeft for 
Vorn samme Dag, sum Flirken er 

pnntet til Hastpmsdiken J det he- 
le kmr vi i Kirkerne det liekligfte 
Sted for Agitation, og det tat 
jmmligt bemittesJ oq i ftedfe mere 

ftigende Grad 
Men ital vi udadtil aqikerc 

blandt Bornene idr at ina Freili- 
gan.1, qnslder det oaicm i anden 

For-stand at drioe Agitation nemlig 
indenior Menigheden. Meget starre 
Foritaaelie fra Menighedens Side 
Mincio-r Fremgang i vor («slerning. 
Denne Forstaaelie nma vi søge at 

faa irem bos Meniglieden -selo. 
Det er en skæbnesoanger FejL naar 

der er mange tkoendc Hieni, der 
ikke sonder del-es Born til Baruc- 
qudstjeneste, og det er bedrweligt, 
at bot-e den Aan mod Menigl)eden, 
der oite er fremfsrt ved Kredömss 
der, at der er faa lille en For- 
staaelfe for Gekningen Alle de nye 
Nrbeidec oft-es der gerne til — 

men der er ikke den iamme Fior- 
staaelse for Bornearbejdet i Menigs 
beden. Kunde det dog vel forftaas, 
hvad Vorliegndstjenefiesagen bew- 
der for den danfke Meiiig«hed: Jeg 
hat sporet, at det nieste as den 
aandelige Hist frommer im Zan- 
dagsskolearbejdet, og den Velvillie, 
man som oftest mader felu i den 
Itbenbavnfke Arbejderftand bar sin 
Nod i Evnsdagsstolens Timer, da 
For da Vlor gik der fein Da naar 

en Fwngielsprasit hat udtalt for- 
nnlis, at han aldkig bar fundet 
en Zange, der bar vasret troiost 
Sindagsikoledreng, saa bewder 
Bienegiidstjenefteiagen en Sam- 
sundslhicklp udadtiL men ogiaa - 
Mensgheden Gid vi maa faa speise 
Arbejde og flere Arbejdere, dct vil 
arbeide for at staffe mere For- 
staaelie, Kætligibed Offervillinhed 
on For-bin- 

Og vi man have mete Forstw- 
elfe mellem Sindagsskolen og Me- 

niqshedenö Arbejdsgtenc Der er 

for lidt as den Betragtning, der 

ier vokt Urbejde som et organissk 
Led as det hete, oq der er for me- 

qet as Konkurrence fra og ogsaa 
Konkurrencefrygt overfor F. D. 

F» K. F· U. M.s Yngsteasdelins 
ser, Spejdere osv. Sondagsstoleats 
beidere synes mange Gange at se 
med ublide øjne paa, at ,,de ftore 
Demge« taqes ai didse Bevcogels 
ser, og mange Gange fynes det, 
com om man fra disfe Bei-Esel- 
ier menet at ,,kunne bedre«. Hvem 
der hat Ret, ftal jeg ikke ais-re 
Meligheden llgger jo netop i 
18-—14 Aar-s Ilderens fvcete Sid. 

Og der er vel ingen fein bedve end 
vi Miit-, der hat vor-e Konstr- 
mandttmer oq Konfirmandglcsder 
es poufirimndfotgey der for-staat 
Meligheden Ren mere Farina- 
clie fra begge Slder er Betingels 
Ion for, at det man goa frsmad 
Gab-list varietötegn fynes jeg at 
sti,akdernueriaamange9. 

faa vor fælles Forbøn i Bevægels 
se mod dette: Jeg vil saa flutte 
med at net-one den store Vetingelle, 
sont ikke vi skal stahl-, nten fom 

IHerren felv hat fkabt on givct os: 

sie-n, at oi arbejder blandt en Flol 
Miste Vorn, den, s««.n Jngenmnn 
san sinnt tmr ndtrnkt i sin Affen 
falnto: 

J hin-r Varnsvsjasl mn Jer 
bar In WI: un Ehrrnc 
til en Womit nvsfi Himmelska 

, verlig fkskn un Etjcrnln 

Ton Betingelfe er altid til Ste- 
de, U dertncd er Herren-Z Bellin- 
n.-17-c i Ilrlsejdet give-f vi-. Vi staat 
tnaajte nær de Tidey da Mennes 
sker vil lage den Betingelfe fra 

»de! smaa. Tages Religion-Zuwa- 
lvisning nd af vore Sloleh fom 
der er Tale onc paa de politisle 
Programmer, og vi ternker paa de 
manch Tnfinde nkirkclige og ukrii 
ftelige Hieni, da staat vi med den 
ftore Betasnkeligbed: Hat vi faa 
Ret til at dsbe de smoa, naar det, 
der gives dem i Dauben, ikke plejs 
es, men maner knn tkædes ned. 
Da vil Bornmudstjeneften ftaa saa 
meget more notwendig end for for 
vor Kikle og svort Folc, og da vil 
Krcwene blive end ftskre til os. 
Lad os tolle Herren, faa lwnqe 
vi bar det, som vi bar det, om 

end vi kan sc bctnsnskeligt nd i Ti- 
den. Lad os bruge Betingelfekne, 
ban giver os, og atbejde i bans 
Navn trofast, oq sen-fle, at ogsaa 
mere on mere as det, vi her hat 
talt om, nma ske, at vi man blive 
more belliqe oa mere dygtige med 
den Dngtigbed der er fra Gud, 
da flal det qaa fremad, oa da fkal 
,.Natten stride.« 

E. Eillchou Hohn. 
sw- 

Udflngten til Coftilla 
Eftatc, Syd Colo. 

Fka mange Sider er der tonl- 
nccn Epørgsnmal til mig om der 
itke vilde tonnnc noget i Dunste- 
ren onc anen til Syd Colorada 
sont blev foretaget lige efterstredsk 
tnødet i nn afvigte Maaned DetT 
var min Heitsigt at have givet en 
tort Beikrivelse as Tun-n, sit-als 
efter jeg kam l)jetn, nten saa var 

der csn Del Arbejde sont ftuldc gis- 
kcs lige incd det samme, og fiden 
er det saa bleven ndsat Gang ef- 
ter Gang. Jeg lyavde saa ogsaa 
tasnkt mig den Millighed at en el- 
lcr anden af vort Neiieseiskab stnL 
de have ladet him- sra sig nennen- 
Dansforem nie-n da dct endnu ikkc 
er flet, og da disk er Ritnelig«l)cd 
for, at der ventes Paa, at jeg skal 
strive, da jeg jo havde en Dei mcd 
Lkdningcn af Tut-on at sum-, faa 
ital im for-We at fortwlle lidt, san- 
dan fom jen nn bcdst tan. Vol ind- 
lcr jeg, at dernted kundc ien ger- 
nc aim- Inig end nie-re fortjen til 
nkin Inxs Bitte-l »Landaqcsnt«, sont 
nogle i Vrnfb fandt paa at betru- 
mia med, men det faar faa at 
verre. Til alniindelin Oplysdning 
for dem, der tiltasnler tnig den Be- 
stilling, maa det Verse mig tilladt 
at sinc, at J Mr mia Uret. ch 
or itte Landagent, hat aldrig faas 
est on venter heller the i Frcmtii 
den at faa Bedefkag i nagen socn 
helft Rctning for, lwad jeg dar 
sit-weh talt ellcsr gjort ovcrfor 

det Foketagcndc i Syd Colorado. 
De slefte ten-der vel, under hvilkc 
Ontsthdigheder chg kam til Castel- 
la Estate for to Aar iidcn Hvad 
jeg saa og mine Jndtryt af belc 
Stillingen sdernede bar jeg fortalt. 
Hvor sont helft jeg kan yde en 

Smule Hjælp i en Sag, jeg fsler 
mig forviöset om er sod, der er jeg 
til Tfeneste uden Vederlag Da jeg 
anfaa det for nasften en enestaaensde 
Lejligihed for en Del af vort Falk 
uden ncwneværdige malfter at iaa 
Anledning til at se noget af Colo- 
rados Seværdlgheder, as da Land- 
kompagntet on Shedd Jnveltment 
Co. ttkbsd at Male Gildet og tage 
Musernh tog ieg trpittg fat 
paa Ovdningen as Turer og leg 
kbar llle ·fottrudt det. 

Mandagen efter Kredsmsdets Af- 
llntning, tidlig ocn Morgenen rei- 
ste vi ad Denver til. Eiter en gosd 
Frokoft blev vl per Antomobil ta- 
aet tun-di l Byen og Dmegnen og 
laa mange heilige Sing. Sn bedre 
Anlodning til, uden mindste Be- 
toltning for os, at se den fmulle 
By kan nmvpe MI. dort estrr 
Middag reiste vl i privat Jerusa- 
nevogn Gutenqu ira Dem-er til 
cela Springs. Der blsv vor Vogn 
set tm Sidefpor. medens vl var 

MatteM kastqikcuveu 
M Moll Pack med Mit-Reh 
san M til BDM for IM- 
md, W fsrU vt nd M M- 
nsliou M W sl W N- 
Deu WW M M vi til- 

ikte fnn ineget nd as T-uren. Da 
soi koni tilhnge til vor Jernhane- 
inwi, nnr eure Zeuge i Orden- 
inn lmer funde nnn til Heile, oin 

de nilde. Lidt eiter Kl. l» iknlde 
ni reife fra Colorndo Ein-inzw- 

«inen Tuget var nonet foriinket 
Lci er win- Nnnn pan niine Rei- 

iisiy nt iei »nu- nnsret iaa nlnd ved 
isii Tonforiinielie, del zins- nein 

Z.r·1 Ilnledninn til at Wissens leer 
inne ned Tagslnik Ton Tin· ileni 
«nies:— .Ildrin. sil. Lk unt iliarienen 
Z ni im unpe, inen dn 1nr det .nd 
nn itte lnit not til nt ie nonet Ci- 
ter san nt baue linnet in rn llet Ein 
en Side til en anden i wjen en 

Tinies Tid Tom flere nf os pna 
Venene on nød nn den overnmnde 
deilige og storslaaede Udsiqt, nie- 

den-J Taget langfoint travlede op 
stadigt liøiere og høiere Forsøae 
at nine m Veskrivelse as den an 
vil jen ilet ikke: feln oni im skrevz 
not sna nienet, vilde det balde ikte 
nnsret fortnlt For-it noget fenere, 
eiter at ni i Mt Vlanka var stif- 
tet ind pna Landtomhnnnietss enen 
Baue, iik nore Fsølelser lidt Luft 
i Brorsonsrs dejlige Zalnie: »Du 
al den Ting, fein litnd ljar gjort, 
lmns Heriinlwd at weise-« Der var 

vi foni felv bsjemme ag kunde syn- 
ne vore Sonnen lasse Guids Ord 
og bede sannnen Vi tnkkede Vor 

store Gnd on Inder for Ratten on 
had ham oin non-I Rande on Vel 
iiqnelse for Danen, iocn laa for- 

inn os. Inn tom ni til Znn Acafio 
lDer var Vordene daskkede ior us 
pna Hotellet Vi nnr 60 i alt i 
vort Selskah Tre af disse var nf 
Eliedd Jnneftnient Eo. on forftod 
ikke nort Esprnn Ved alle Vore 

Mnaltider i Hotellets Episesal knni 
de vi hegnnde on afilntie med Sang 
og Von. Den nne Citn Hnll over- 
lodess osZ til fri Afbennttelse under 
Dort Opliold deinedm on der lwldt 
ni lwer Morgen on Ajten en kort 
-(slndstjenefte, lnmr nirften alle Gns 
sterne vnr nied lwer Gang, og en 

Akten en Tel ai derhoende Dunste 
Ved den Gndsstjeneste blev det spr- 
ste danfkfødte Varn i Koloniieiq 
døht Det var Hsitid En Mor- 
gen maatte vi holde nor litt-ds- 
tjeneste Kl. si. En asldre Mand sag- 
de til inin ved Udnangein «Det er 

istste Gang i mit Liv jeg har vces 
ret til Gndstieneste san tidlin ocn 

Morgeneih nien det er allinevel 
deilicjt.« 

Eiter at have nndt vor Frokost 
den fsrjte Morgen og var hleven 
hudt veltommen aj en aj Komp. 
Representanter var der 17 Auto- 
rnohiler, nver med Nummer, iærdig 
til at tage os nd over Landet De 
16 Automohiler hlev iuldt lcessede 
den l7de var med i Reserve. Red- 
ikriveren af diese Linier var saa 
uheldig nt hlioe anvist Ear Nr- 
13, en splinter nn Mastine Men 
Nr. 13 er nn en Gang et uheldigt 
JTaL Det vidfte sig ogsaa her. Jn- 
den Aften var Nr. 13 til alsnins 
delig Mord for hele Selsknhet. 
Stuf-rede var vi, da vi, et Par 
Timek efter at de andre hat-de spist 
deres Asstensmad ankom til Hotels 

"let. Havde det været en Ford, 
havde den naturligvis ,,rattled 
right along« felv oni der faa ikske 
var Spur af Gafolin i Bel)olde- 
ren. Nr. 13 kørte den Dag 90 
Mil, deri var dog iheregnet Tut-en 
ira Eierens Hjem til Hotellet og 
tilhage igen om Aftenen. 

Af og til gjordes der Holdt dels 
ood Farnihufet, dels ved opdnkkede 
eller nopdnrtede Land-senkten Vi 

ssaa Silos, haade af den Slags, der 

hnnges i Jordan og dem, der hngs 
iges even paa Jorden Fakmerne, 

lhaade de derhoensde og de tilrejfens 
Ide, gav der-es Bedømmelse haade af 
Bngqmnetoden, Maaden at tilherede 
,,eniilage« paa og Jndholdets Be- 

lssaffenhed Morfomt var det at fe, 
hvordan Farmerne med Kenner-ni- 
ine anders-site dette dnre Jndhold, 
stak Dann-den dnht ned i det for 
at fsle Temparaturem trat en 

Haandfnlsd af det grimme Kram 
nd, fslte M det, lnadede til det 
o.s.h.: faa endte det gerne med 
Bemerkuingem »Um is We ituss«- 
Vi var faa ogfaa isnde paa Hvedei 
market, Havrenmrkey Alfalfamars 
ker, Ærtemarker o· f. v. Aflagde 
smaa Ritter i Soineitieh Faaws 
«folde, Aufwand-in oa jeg ved tkke, 
hvad det nedder altjmnmen Men 
Sagen-e blw eftetset og vejet vaa 
MMahens Vogtsiaah nonle NO 
ielvithelin fanden for lette, andre 
blev fundet vcegttae nek on i Stand 
til at kunne staa Maal lelv for en 

menet trittst Daumen Wen faa 
W ivms alle at harre fuldt enis 

war Urhetdet W passe-L W 
der-som-alleatidxestsder—oq 

z» 

4 Wange faa nieget Land, sont el- 
lier renne-Z for en Mund-J Ar- 
licidin Tau blioer diiesnltatet derei- 
ter. Oaitnasrl er nn einman Last- 
vasrt — Miker 

Fta min Reife i Besten 
Tit uort Zainsnnois zueinand, 

Ilkiinns N. U. Linrnlinniun, anni. 

Judi- Iing oni at ruzje nd til Nu 
tellu, sonle og indjæne our nne 
lltntnniisiioinisr. Pniiur P. C. Jen- 
seit. i Enivcdet, vleu nenne Hand- 

ling bestemt til at udiorcizi d. M. 
August Osg da saa Pastor Tant- 
ftoo, Stdneik Mem-- harte dene, 
indbød han mig til at mødes med 
-sig i Dillon, Mont» hvor lian liar 
en Missioiisplads, og derejter folge 
med lmni tyjecn til Sidneyx og til- 
lige havde Vennerne i Sidney og 
Vrorson Menigheder indbudt inin 
Hnstrm soin san reiste over Min- 
nisapolis til Zidnen For inig blev 
det altsan en Rundreife, fom jeg 
efter Opfordrinn Vil instit-Ue lidt 
uni- 

Ta jeg slnlde reij til Pocatello, 
var der en Selvfølgis, at jeg ogfint 
fknlde itilwgge Vesøg imn our Miss- 
sionsftation i Sol Lake City. Sinn 
betendt drives var Utah Mission 
i Fasllesftob nied nor stirtcd llds 
nalg i Taniiiart. 

Im reiste im Cuniicil Blnffs 
soed Middagstid Tirsdagen ö. An- 
gnst paa Union Pacific Bauen 
Det var megct varnit oni Eiter- 
iniddageiu men Bannen ajtog 
ganskc deti)delig, da ui oni Afte- 
nen tosn op i Moment-, hour vi 
ima det lmjefte Pnntt var 8010 
Fod over Hin-et, og der nur der-for 
iiod Anledning til at jun en god 
Rats Semi. Den tin-fee Tag tørte 
ui iaeiiiiem det Ode, sum af en; 
niedrejfende betennedeszs saaledesH 
»Hei- er intet andet end lllve ogi 
Mauperflangerk Hist og her 
saa man dog Beboelseizlnisex men 

det Spergsmaal: Hvad leoer del 
Mennefter af herudes paatrivngte 
sig Bank-en. 

Kl. 5 om Morgenen antin vi 
til Salt Lake City, liuor Pastor 
Carlsen var mødt ved Ztationen 
sog lmd hjectelig ocltsoinnien .og 
snart sad vi i den liyggelige Ptces 
steboliig paa E. Street og t. Ave. 
ved et veldcekket Bord. 

Kl. 8 havde vi Gudstjeneste i 
den lyyggelige Kiefe, hour der var 

ca. 50 Mennesker til Stede Og 
efter Gndstienesten var der Kasse- 
fest i Ksirkens Kriwt arrangeretl 
af Ungdoninien, livor der holdtes 
Bot-Malen og efter Kaifebordet git 
nmn oinlring iblandt ljverandre 

og tilbragte en lingelig Akten Det 
var over Forventiiing stønt at gaa 
omtring oq tale nied de mange, 
nngre og krldre, aabenbjertige Men- 
cies-ker. Man fortalte mig, at de 
birvde fat en Zimstriptionsliste i 
Gang for at san Kirken malet, saa 
det vifte fin, at de ogsaa knnde 
ofre noget for at hol-de Kirkeejens 
doinnicn nedlige· 

Torsdnq Morgen tog Pastor 
Carler on jeg ud til Salt Lake, 
og da vi loin deru«d, fik vi Lkift til 
at tage et Bad, hvilket vi ikke for- 
tr-d, da vi bogefter var enige oin, 
at det var meget velgsrende 

Kl. 12 var der Koncert i Ta- 
dernaklet ndsørt paa det Pibeors 
gel, fom ofte er kaldet det største 
i Ver-den Vl styndte es derfor 
derben, oq vi blev ikke fkuffede; 
thi Musiklen var henrivende sinnt 
Da vi tom nd af Tabernaklet, var 

der en, der holdt Tale usdenfor. 
Taleren stod ved et Monument, 
der var wstillet til Minde om Pio- 
nektiden og forklarede de for-stel- 
liye Jnfkriptioner paa samme. Der- 
efter gik han, efterfulgt af For- 
samlingem ind i ,,Assem«bly soll-O 
hvor han holdt en Tale, i hvilken 
han legte at vl«se, at Mormonkiri 
ten tkle var faa fertig, fom mange 
synteg at mene, og et den vilsde 
lade andre l Frei-, naar andre 
vilde lade den were i Fred. Nap- 
net Mormioner var et Øgenovm 
deres rette Navn var: ,,Krtsti Kir- 
ke asf de lisdfte Dageö helligse.« 
Statens Norm ,,-Utah«, hat-de Re- 
gerlngen i Washington gkvet den, 
medens Statenö egenstllige Nin-on 
var »Meret.« Taler-en saqde til- 
lsidst, at ban vilde give enhver i 
Forsamlingen Anlednlnq ttl at 
rette Spsrgstnaal tll bem, som 
than faa vtlsde Ware; men i det 
femme fagde han, at nn vilsde de 
gaa vtdere, og laa glk han, ca 
Fovlamlilngen tragt-. Der blev 
altfaa lngen NUM. 

Pl Mte os hinn; txt-l om Ef- 
tevmibdagen stulde vs en Zur nd 
i »Mon«, eller lom det tell-es 
»U- Mvunon Tmll« — den 
Mit-It gennmn hvlllen de lirite 
sogen-mie- rpm M sm- neune-ne 

ten as Vuen git vi paa den Spor- 
oogn, sum sknlde føre oS derud. 
Vi var et lille Selstab oaa U Per« 
suner. Vi tot-te op gennem Blinden 
af ai ztlusten stadig stigende, 
inenss oi pagsserede Villaer —— 

nogle ai dein lidt primitive -—- 

paa liest) Eider af Sporen noale 
as dein »He dansle :llaone. Da 
J oat l.-nnnen op :i en .: 

de, liegnithe Ettgninnen »i: Jn« 

·;;igzaa op ad Lljergetsz Ziel-, ist« 

til U Aar owe paa en »das-»He i 

ea. WW Fad, intor Hohn ,,P:.t.s 
Crest« liggetc Nu endet Hin-i- 
vogniilinien. Paar inan itle div 

yar tert paa en jaaoan Biergstram 
nina, er man lidt nervøs, og øns 
ster, at ncau snart maa naa ned 
ig«en, hour Sporoognen itte hvert 
Øjeblit, naar den svinger udad, 
stitcker Furenden ud over den ga- 
bende Klost, i hvis Bund man kan 
se det Spor, man sørst var koni- 
nien op ad. 

Fra »Bitte Crest« spadferede oi 
højere op, da- sire af Zelstadetl 
iuksøgte at naa Biergets Top, l)oil- 
let dog tnaatte opgives as Mangel 
paa Tid og tnaaste ogsaa paa 
Otrnnd ai Trasthed Vi spiste saa 
den niedliragte Mad og stundte us 
ned til Sporoognen for at lonnne 
leem i Tide Oin Aftenen l)aode 
vi atter Møde i Kitten, og ester 

sit-endet va-: en ikle lille Flut sam- 
’let i Præstebuligeth hour Tiden til- 
bragtes nted Sang og Zaintale, 
og Mer Carlsen serverede den for 
Danskernse uundoasrlige Kasse-. 

Vor Mission i Zaltføsladen set- 
mere looende nd, end jeg ljaode 
ventet Ved Eiden as alt andet 

Missiongarbejde holder Pastorlsarls 
sen dansk Hoerdagsstole —- oistnot 
tu Wange unt llgen Og i Ogden 
hat han begyndt en Søtidagsskole 
Det var et SpørgscnaaL unt oi 
itke burde anfastte en dertil stitket 
troende Lærerinde til at holde sta- 
dig Stole for Vornene 

Juden vi sorlader Salt Lake 
City, saa lad mig timvne tre stem- 
herskende Ding, sont karatteriseter 
den — et dejligt Klinia, udsøgt 
Stønlied oa energisk Fortetninsgslio. 
Pastor Carlsen og Hnstru er me- 

get glade ved Gerninaem ug jeg 
fisk det Jndtwk, at den vil lyttes 
særdeles godt under deress Ledelse 
—- ,,(itnd aiver Vasksten!« 

Fredag Form. aflagde vi et Ve- 
føg paa det protestantiske HuspitaL 
og um Eiterniiddagen rejste Post-or 
Carlsen Ia jeg til Pucatello, hvors 
til vi ankont Kl. 8 otn Astenen 
Pastor Jensen var mødt paa Sta- 
tionen nted sin Auto, og ester et 
bierteligt Velkommen, kørte vi til 
den ltyggelige Prasstebolig, hvor 
4den unge Prasstesrne havde det Del- 
daskkede Aftensburd fwrdig til o-:-. 

Der var ikke Anledning til at hul- 
de Moder liet de søgne Astener, 
nien faa i Stedet com der nogle 
Familier til Præsteboligem ug oi 
tilbragte en hyggelig Asten sam- 
nten. Der var nylig stiftet en 

Menighed paa ca. 20 Medlecns 
nier, og de hat en Søiidagsskole 
nied 26 Bern- 

Lørdag Forniiddag ksrte vi til 
Blacksout, en By, der ligger 30 
Mil nurd for Pucatello. J Block- 

»suot er der ingen videre Hans-te 
imen umkring Byen er der en Del, 
leg man regnet med ca. 25 Fami- 

lliety sum vil blive Kirtesøgende, 
znaar Arbejdet tommer riytig i 
Gang. Der er en Kirte bygget as 
Vefulkningeth og Pastor Jensen 
Jmener, at naar han samler Fultene, 
saa hat de ogsaa Kirken Paa 
HVejen til Blackfoot besiegte vi en 

andustriskole for Jndianerbørm og 

si Næoheden as Blatkfooy -l)avde vi- 

sLejligshed til at se en hel Del Jn- 
!dianere, særlig da ogsaa sordi de 
var samlet til en Slags Fest i de 
Wage Vt standsede og git ind 
imellem dem for rigtig at tage 
dein i Øiesyn De syntes ikte at 
Endse, at vi var iblandt dem. 
Jeg forsøgte at tal: til en as dem, 
men ban svarede ilte, maaste ban 
iskke forstod mig. 

Det var Meningen, at vi sknlde 
hape sit-ist til Mlddag hos en Fa- 
milie i Nærheden as Blackfoot; 
men saa bavde vi, hvasd man i 
Autusproaet kalder en ,,flat tlre«, 
lag saa maatte vi have Knetsjet paa 
,,«-Oo«spltale ", medens vl spiste til 
Midsdag i en «Restaurant«; for 
Pastor Carlsen skulsde weise tilbage 
til Salt Lake cito om Asstenen for 
at were hjemme oin Sandagem da 
han den sslgende Smdag stulde 
til Msmtde i Brit-fix Colo. 

Naar en Menlqtyed stal lacme 
Kleie, saa er den sjio ashoengig af 
W, den kan tm, og dette var 

ogssaa Itlsældet l Poeatellu, hour- 
sor vi altsaa first kunde have- 
MUjeneste Bin-das Estermisddwg.. 
Der var W dolos- Teilede 
« 

§ W sc- Ist-»v- 

spat Penge paa Deres Vogne 
As v-- («,«Q 

PE- WITH « » » 
.-«.-;.,2-»- 

'Di- « .v ; »O 

MMBUS Qg Weber Vogne Meuoh 
Skjellige Egenskabek,"·som"kn11ver «Farmer 

burde kjende. Disse Egenskaber betegner For- 
skjellen mellem Columbus eller Weber Vogne 
og andre Vogne-—en Forskjel som er af den 
störste Betydnjng for Dem. 

Det femte Hle forhindrer Bolsteret fra at 
vippe op eller ned og derved undgaas at hverken 
Rongebolten eller cirkeljemerne bdies eller brydes. Den patentes 
rede ioldbare Endelem ojx de med Led forsynede Tvskrstænger 
spare-r nie-gen Tid i den trzMe Aar-UT Alt Materialet som bruges 
til colutnbus og Weber Vogne, der være Sig Trav, Jem, staat eller 
Maling er alt at bedste Kvalitet. hvilket foköger Vognens Varighed 
med mange Aar. saadanne Egenskaber betyder Økonomi. 

Vore Vogn cjrkulærer indeholder detaljeret 
Besknvelse af de ovennævnte Egenskaber, og er nd- 
Styrct med saa tydelige Afbildninger, at der er omkrent som om 
man san Vognen seh-, Vore Vogne forhandles i Den-s Naholag ak 
en eile-· andesn l«’0rhnndlcsr, ozz han har en Vojm f;kr(1ig kil Dei-es 
Eiter-Wen Smd os et Brcvkr)rt, og vi vil da sende- 1)(«m Katalogek 
og cirlmlærssmi-. Vj ksm njzsaa meddslc Dem. hvms Ue kan se en 
colun1bus« Ltksr Weber Vogt-. san at De ingen Tjd spjlder med st 
söge efter dem. 

International Hmestek compaIIy of America- 
(lnco tut-s 

cHtcAco 
m ) 

U s A 
clustios Deus-s scconsiclt Hilft-Les Oslmssi Plato 

llil De köbe edler Saum-ic- 
Deksom De Inst-er at kobe, sælge euer byrte Ejen- 

dom i By ekler paa Land, da sales vi os forvissdt om, at vi 
has være Dem til Tjenestc. Vi hat tlete gunsisze Ante-cl- 
ninget i og omkring ved Blair at byde paa. 

Des-g ellek tilskriv 

Rohinson sie-Im Malt-. lieb-. 

Dampskibsbillettcr 
til og fra Europa 

med 

Scandinavian-Amkrican Linien 
faas has 

Danish Luth. Publ. Haufe, 
Blaik, Nebr. 

»Um-. «- «...--.. 
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pRoH i BtTioN 
TAXXTION 

’7 The «’lkooze-l-eaguc deplorcs the en- 

ormoule increased taxes in Ransas" but very 
jutliciously avoicls au)f i-(»-t’(-r(-n(-.(k to increased 
wiealth ou which is paitl a lower tax rate un- 

der prohibition than umler «high lieenc(-". In 
18H(). under lic(«11(s,e, the taxrate per S1000 was 

85.5()——in 1881 uncler prohibition it was 85.00, 
an(l gradually kliminisheki Without «saloon 
prosperity", until 1914 when the rate was P1.20 
per ROHR The tax rate in Nebraska, same basis 
is NEG- 

’l’he Il. s. cerisus report on «Munic-ipal·Re- 
renne Expenditursss and Public Property for 
1913" shows that the nearer a state corncs to 
prohibition the less its pcr capita tax be- 
comm- 

l«ieencr states 816.98; states from 25- to 50 
per Mut dry s14.32; states over 50·Pk, dry 811.08; 
prohibition states IF10.12. IS it worth 86.86 ex- 
tra to every man woman ancl child in this state 
to maintain a «Prosperit·v Langia-« for the sole 
purpose of tlestroying life and u«r·-ekitig homcsi 

The governmental eost of eountsies per ca- 

pita is now in Nebraska 85.32; in Kansas P3.98; 
Iowrnmental cost ok inoorporated plaees over 
2500 population is in Nebraska sl.26. in Kansas 
.86. savings banks deposits average in Nebraska 
8155.32, in Kansas P231.09, and that too with 
Kansas having a negro population of over 54,000 
while Nebraska has less than 8000. The total po- 
pulation of Nebraska aan Kansas is practically 
the same. 

Bvery political party in Kansas is for pro- 
hibition. The legislature, the supreme oourt, the 
district com-ts, the editors, .bankers. and sehool 
teaehers ok the state by ovcrwhelming majsority 
are for prohibition because it pays to be sober. 

Vote Nebraska dry———c!onserve the Manhood 
and money ok our kair state kor things better 
than Booze. 

PUBUCM sow. 

Washington county pq kecke-atte- 


